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BALAT… Şirket'in 50.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 12.165.862.-TL olan çıkarılmış sermayesinin 
%100 oranında, tamamı nakit karşılığı olmak üzere 24.331.724.-TL’sına çıkartılmasına,  
-Mevcut ortakların rüçhan haklarında bir kısıtlama yapılmamasına,  
-Yeni pay alma hakkının kullanım fiyatının 1 TL nominal değere denk (1 lot) paylar için 1,00 TL olarak 
belirlenmesine,  
-Yeni pay alma haklarının kullanım süresinin 15 gün olarak tespit edilmesine, yeni pay alma haklarının 
kullanılmasından sonra kalan payların 2 (iki ) iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş’de nominal bedelin altında 
olmamak kaydıyla halka arz edilmesine,  
-Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile 
ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.' nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına 
ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, 
-Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin ifası ile Şirket yönetiminin 
yetkili ve görevli kılınmasına ve bu çerçevede Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi 
imzalanmasına, Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. 
 
FORMT… Esas Sözleşme Tadil Metninin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanması… Yönetim Kurulu'nun 
27.04.2021 tarihli toplantısında, 76.000.000 TL olan ödenmiş Şirket sermayesinin, 300.000.000 TL tutarlı kayıtlı 
sermaye tavanı içerisinde bedelli olarak 170.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %223,68421 
oranında artırılarak 246.000.000 TL'ye artırılması işleminde artırılan 170.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar 
karşılığında, rüçhan haklarından 167.542.594,24 TL, Birincil Piyasa'da satışa sunulan payların satış işleminden 
2.457.463,24 TL olmak üzere toplam 170.000.057,48 TL fon girişi sağlandığı belirtilmişti.  

Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığının bildirilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 
"SERMAYE" başlıklı 6'ncı maddesinin yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası 
Kurulu'na ("Kurul") başvuruda bulunulmasına ve Kurul'un uygun görüşü üzerine Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 
gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine ve Sermaye artırımının tamamlanması sonrası gerekli her türlü 
iş ve işlemin ilgili merciler nezdinde yerine getirilmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar 
verilmişti. 

Bu kapsamda Esas Sözleşmenin 6 numaralı Sermaye Maddesi'ni tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan 
başvuru 27.05.2021 tarihinde onaylanmış ve onaylı evraklar bugün şirkete ulaşmıştır. Aynı gün içerisinde de 
Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne yeni sermayenin tescili için başvuru yapılmıştır. 
 
ISBIR… Esas Sözleşme Tadil Metninin SPK Tarafından Onaylanması… Şirket Esas Sözleşmesinin sermaye ile 
ilgili 5. Maddesinin tadiline ilişkin başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmıştır. 
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940037 
 
KRVGD… Şirket Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 01.01.2020 -31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 
2020 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 04.03.2021 tarih ve 2021/4 
sayılı kararında 2020 yılı finansal sonuçlarına göre 2020 yılı net dağıtılabilir kârımızdan hisse başına 0,1333 TL 
brüt nakit kâr payı ve hisse başına 0,28 TL bedelsiz kâr payı dağıtılmasına, dağıtılacak bedelsiz kâr paylarının A 
grubu hisselere 0,08 TL değerindeki kısmının A grubu, kalan 0,20 TL'lik kısmının B grubu olarak, B grubu hisselere 
ise 0,28 TL'lik bedelsiz kâr payının tamamının B grubu hisse olarak dağıtılmasına, ödenmiş sermayenin 
187.500.000 TL'den 240.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve bu kararın ilk yapılacak Genel Kurul'da onaya sunulması 
kararı verilmiş ve 03.06.2021 Perşembe günü saat 14:00'da yapılan 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 
sonucunda mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir. 
 
METUR… Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Tarafından Onaylanan İzahname… "Şirketin 60.000.000 TL 
tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 18.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden 
karşılanmak üzere 54.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek 36.000.000 TL nominal değerli 
paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olan izahname  ekte yer almaktadır. 
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940270 
 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940037
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ORGE… Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru Sonucu… Şirketin mevcut 250.000.000 Türk Liralık kayıtlı sermaye 

tavanı içerisinde, 50.000.000 Türk Lirası olan Şirket çıkarılmış sermayesinin 80.000.000 Türk Lirasına artırılmasına 

ilişkin 19 Nisan 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca, gerekli onayların alınması hususunda 22 Nisan 2021 

tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Başvurunun olumlu sonuçlandığı bilgisi Sermaye 

Piyasası Kurulu'nun 03 Haziran 2021 tarih ve 2021/28 sayılı bülteninde ilan olmuştur. 

 

RYGYO… Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesinin (Sermaye ve Paylar) vermiş olduğu yetkiye istinaden, 

1.000.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde 246.000.001-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden 

(bedelli) karşılanmak suretiyle %103,25203 oranında 253.999.999-TL artırılarak 500.000.000-TL'ye çıkarılmasına 

ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılmıştır. 

 

SONME… Bedelsiz Sermaye Artırımı… Şirket Yönetim Kurulu ,halen SPK nezdinde madde tadil onayında olan 

bedelsiz sermaye artırımıyla ilgili 19.04.2021 tarih ve 12 sayılı kararı yerine geçmek üzere , şu kararı almıştır;  

Sermayenin 56.065.000,00-.TL'den 74.000.000,00.-TL'ye artırılması ve artırılan 17.935.000,00.-TL sermayenin , 

5.086.941,67.-TL'lik kısmının Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları ve 12.848.058,33.-TL lik kısmının da Geçmiş 

Yıl Karlarından olmak üzere, İç kaynaklardan karşılanması ve arttırılacak sermayeyi temsilen ortaklara bedelsiz pay 

verilmesi. 

 

YAPRK… Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Hak Kullanım Tarihi… Şirketin 7.100.000 TL olan çıkarılmış 

sermayesinin; 1.207.000 TL'si "2020 Yılı Karından", 2.043.824 TL'sı "Hisse Senedi İhraç Primlerinden", 3.849.176 

TL'si "Olağanüstü Yedeklerden" olmak üzere 7.100.000 TL artırılarak 14.200.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Şirket 

esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinin tadil edilmesi hususu İstanbul Ticaret Odası tarafından 

04.06.2021 tarihinde tescil edilmiştir. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 09.06.2021'dir. 

 

YESIL… Şirketin 250.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 6.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 

tamamı nakit karşılığı ve %3.085,18518 oranında olmak üzere 208.250.000 TL artışla 215.000.000 TL'ye 

yükseltilmesine ilişkin başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.05.2021 tarih ve 27/795 sayılı toplantısında 

onaylanmıştır. 

SPK tarafından onaylı izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 04.06.2021 tarihinde yayımlanmıştır. 

- Pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kullandırılacak olup, ellerindeki payların %3.085,18518'i oranında yeni pay 

alma hakları bulunmaktadır. 

- Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 08.06.2021 ile 22.06.2021 tarihleri arasında 

15 gün süreyle kullandırılacaktır. 

- Yeni pay alma haklarının kullanımında 1,00 TL nominal değerli pay 1,00 TL'den satışa arz edilecektir. 

- Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullanılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süresince nominal değerin 

altında olmamak kaydıyla Borsa Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. 

 



 

 
 

 
7.06.2021 

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 
 

 

A1 CAPITAL ARAŞTIRMA 
Baki Atılal 
Araştırmadan Sorumlu GMY 

Mustafa Keskintürk 
Yat. Stratejileri & Algoritmik İş. – Direktör 

Eren Can Umut 
Araştırma Müdürü 

Furkan Açar 
Araştırma Uzman Yardımcısı 

Yiğitcan Şahin 
Araştırma Uzman Yardımcısı 
 
A1 Capital’de Hesap Açmak İçin Bizi Arayın:  
+90 850 532 2121 
info@a1capital.com.tr 

ÇEKİNCE .. 

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım 

danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye 

özel sunulmaktadır.  

Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri 

tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı 

verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.  

Bu raporda yer alan bilgiler A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından 

bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif 

içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve 

eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan A1 CAPİTAL Yatırım 

Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.  

İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPİTAL  Yatırım Menkul Değerler 

A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer GÜLER HOLDİNG Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil 

etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.  

A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi 

olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle  A1 CAPİTAL Yatırım ve 

diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş 

fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.  

 


